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ЗЪБОЛЕКАРИ ЗА ПРОМЯНА
ОБРЪЩЕНИЕ НА Д-Р ЗЛАТЕВА
Уважаеми колеги, скъпи читатели,
Изм ина още едно лято изпълнено с полож ителни
емоции, разнообразни и красив и преж ивявания по
време на отпуск и и трудов и подвизи. За нас
членовет е на Сд ружениет о т о започна с
посре щанет о на юлск ото утро на м орск ия бря г.
Началото на посреща нето на Юлск ото утро (Джулай
морнинг) бе поставено в далечната 2000 г
в Батак по инициатива на тогавашния председател на СБЗ Д-р Иван
Антикаджиев.
И все пак накратко, Джула й морнинг, или членувано Джулая, означава
юлско утро и идва от името на легендарното рок парче на Юрая Хийп.
Вечерта на 30 юни срещу 1в и юли хора се събират т радиционно близо до
Черном орския бря г, за да посре щнат изгрева заедно. Пак т радиционно
под звуците на ед ноиме нната песе н. А ето и цялата ист ина: както и
повечето останали в историята неща и Джулая е започнал едва ли не
трив иално като сбирка на неколцина прияте ли. Ве рсиите на двама от
старит е хипа ри – Люба Стойчева и Влад о Илиев , били на линия още в
зората на българското движение, съвпаднаха напълно.
Всичко се зав ихрило във Варна пре з лят ото на 1986. Тяната , млад хипар
тогава, ле ге нда дне с, дал идеята. Хипи фолклорът разказва , че докато
бил в каза рмата, му се паднало да ст ои на пост им енно в нощта на 30
юни сре щу 1 юли, Тогава си обе щал, че ще на прав и така , че пов ече ник ой
да не посрещне този изгрев сам.
Вечерта се събра ли на ед на поля на в Морската град ина близо до Първо
районно, коят о и до дне с се на рича Джулайската поляна. „Аз на първия
Джула й вече рта не бя х, но отидох на сутринта ” – спом ня си Владо. –
„Има ше не повече от 10-12 души, все варне нци. От следва щата год ина
вече се събирахме на вълнолома до морск ия фар”. Разка зът на Люба
внесе допълнителе н колорит и детайли: „Пов одът бе ше донякъде и
съвсе м трив иале н . Двама прияте ли има ха годише н от пуск от казармата
точно т огава , а един друг рожде н ден. Всичко съв падна и ре шихме да се
съберем. Аз тогава бях бреме нна и вече с коре мче. Бя х завършила
музикалното училище и още ж ивее х в ъв Варна. Взехме к итари,
касетофон на бате рии, за да си пуснем на сут ринта July morning,
бирички...
Не че и през д ругот о време не посре щахме изгрева , но тогава имаше
конкрете н пов од. Бя хме различни по възра ст – старата хипа рия и няколко
дечурлига.”
Инте реснот о идва на следва щта година. Ва рненск ите хипита с „По пътя”
на Керуак в дж оба кат о обикнов ено кръст освали Бълга рия на стоп през
годината.

ПАРТНЬОРИ

ДЖУЛАЙ МОРНИНГ

В БРОЯ

И споделяли с прият ели за Джулая , тогава мобилни теле фони още
нямаше. И на втория Джула й се събрали няколк о път и повече , при това с
Джулай морнинг
стр. 2-3
представ ители от ця ла Бълга рия.”Всяка година ставахме все повече и
Кампания „Веселите зъбки“
повече. На й-хубавият Джула й бе ше през 89-та. Тогава след изгрева се
стр. 4
появи Дидо Драгнев в бя л костюм и каза , че ни кани в сичк и на св оята
Орално хирургични намеси с
сватба. Ед ин прияте л нарисува върху ча рша ф хипарския знак и отгоре на
Er-YAG лазер – лекция на д-р
български написа „О бича й”. С този плакат 400 души се поне сохме в
Евгений Миронов стр. 6-13
шеств ие по улиците на Варна. Беше голям купон”- прена ся ни в ъв в ремет о
Oral Academy Bulgaria –
Владо. По онова време Джулая е мяст о за сре щи на хора с еднакв о
платформа за коминикация
виждане за света. „Искахме да си носим д ългите коси, да си слушам е
стр. 14
музиката, да си пием на спокойствие” – обяснява Владо.
Медикаментозно
Поет и и музикант и акт ивно присъстват сред невписва щит е се в
индуцирана остеонек роза на
тогавашните разбирания за ж ивота бунта ри. Юлск ият изгрев осве н купон
челюстите – лекция на д-р
предла га място за обме н на иде и, разговори, музика, дори литературни
Стоян Казаков
стр. 15-23
четения. “В ед ин моме нт т ова едва ли не ста на национално движ ение.
Какво
спечелиха
Надойд оха журналист и, община Варна беше нале пила плакат и, иска ше да
партньорите на Е лана Фонд
орга низира концерт и” – продълж и разка за си Люба. „Започ наха да идват
Мениджмънт?
всякакви – пънкари, м етъли. За почна ха проблеми с полицията. Това не
беше на шата идея и се прем ест ихме. 92-а и 93-а беше някакво ме ждинно
стр. 24-25
положе ние. Събира хме се на ра злични м еста, а през 94-а с Тянат се
Интервю със Стефан
преме стихме на Ва рвара. Там бе ше див о и неза строено тогава” – допълва
Вълдобрев
Владо. На Варвара , в полит е на Ст ранджа , хипитата си правят бивак и
стр. 30-32
започват да посрещат изгрева на поляната до т. На р. Же лязно дърв о –
артефакт, оста нал от снима нет о на бълга рск ия филм „Голямот о нощно
къпане”.
През 1994 г се ражда и т.нар. Ивнинг (вечер).” Със Светла на Ком огорова Комата седяхме след изгрева в изв естна ва рварска кръчма „Яндата”.
Тогава си каза хме: щом и имаме морнинг, защо да си нямаме и ив нинг?
Като го посре щаме слънцет о в началото на юли, за що да не го изпрат им в
края?” – посве щава ни в историята Владо. И така на 31 сре щу 1 авгу ст
започва и Ивнинга.
Но колкото пов ече годините ни отдалечават от споме на за к омунизма , толкова повече и хипи движе нието се
разпилява. Обратно на очакваното обаче Джулая прод ължава да раст е. Само, че от своеобразна социа лна
позиция , пра зникът се превръща по-скоро в начил ма ло и голямо да се изм ъкне от напрегнатот о ежед невие и
да зареди бате риите с жив отворните слънчеви лъчи на изгрева. Стигна се дотам, че в последните години едва
ли не Черноморието се оказва тясно за прииждащите „нео-джулайци”.
Дори не знаят к ой е Райч о (слънцето – на стар джулайски жаргон), е нтусиа сти от ця лата страна се за пътват на йвече към Иракли и Каме н бря г. Де сетки огънчета огряват плажов ете през нощта , а на сутринта м ечтата на
Тяната е направо осъще ствена. Буквално хиляди посрещат заедно изгрева на Камен бря г, макар м нозина –
през камерата на мобилните т еле фони. Пик ът бе ше м ина лата година , когато хиляди посрещнаха на Кам ен бряг
Джулая с „ Юрая ”. Уд иве н , че в БЪлгария съществува подобе н пра зник, бив шият вока лист на ле генда рната
банда – Джон Лоутън, изпълни July morning на самия изгрев.
Джулая е уникале н за България порад и е стеств ото на не гов ото в ъзникване и не се на блюдава в други
европейски страни.
Едва пре з 90-те години трад иционните хипи събира ния за почват да се провеждат не сам о в ъв Варна, а и на
други ме ста по кра йбреж иет о, като пост епе нно в тя х се включват и поч итатели на пънка и хеви мет ъла. На
много места по този повод , започват да се орга низират рок-к онцерт и. В мом ента на й-популярното мя сто за
посре щане на юлскот о утро е Камен бряг, а в последните години там пее и оригиналният изпълнител на
едноименната пе сен Джон Лоутън. Така след 27 години от касетофони на батерии песе нта прозвуча в
оригина лното изпълнение на жив о. Самите музикант и от Ю рая Хийп признават, че са пора зени от култов ия
статут на песента си в България, защото тя като цяло не е сред най-големите им хитове.
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ДЖУЛАЙ МОРНИНГ
С т ечение на времето Джула й м орнинг д обива все по-широка популярност сред млад ите хора , кат о
местата, на които се че ства, вече се разпрост ират не само по бълга рскот о че рноморие , но и в
повечето голе ми на селе ни ме ста на стра ната, посочва БГНЕ С. Особе но популярни са бре говет е на
реки и всякакви вод ни ба се йни, хълм ист и мест ности с възмож но на й-в исока в идим ост на тере на ,
както и в сяко възвише ние около голем ите градове. Формално изгревът м оже да се посрещне на
всяка апартаме нтска тера са с изглед на изт ок, кат о за хората , които нямат възмож ност да прека рат
нощта на открито, това е достатъчно, за да се чувстват съпричастни.
СБЗ обявява Джула й морнинг за свой пра зник по идея на Д-р Ива н А нтикадж иев пре з 1999г. и
първото посрещане на изгрева от свободно мислещи зъболекари е осъществено в г. Батак.
Вече 18 години членове , симпат иза нт и и парт ньори на СБЗ поддържат т радицията и направиха
празника една от емблемите на Сдружението - търсим правото на свободен и щастлив живот.
ИСТОРИЯТА НА ПЕСЕНТА
„Юрая Хийп” е английска рок-банда, ста нала една от популя рните групи на 70-те год ини на м иналия
век. Имет о си избират от едноименния ге рой на Чарлз Дике нс от романа „ Де йв ид Копърфилд”. В
книгата Юрая действа като прот ивник на Де йвид , осуетява йки пла новет е му. Между 70-те и 80-т е
години ба ндата многократ но сменя ч леновете си. July m orning се прев ръща в хитовот о парче от
третия им албум Look at Yourse lf от 1971г. 10-м инутната класика се ражда от ра злич ни иде и на Ке н
Хенсли и Де йв ид Ба йрън. Докато записва ли а лбума Look a t Yourse lf, музикант ите отк рили, че са
написали няколко отде лни к омпозиции в се в д о мажор. Сглобили ги заед но и така се родила
легендата July morning.
Парчето е издавано кат о сингъл в СА Щ пре з 1971 и 1973г. Песе нта се превръща в кла сика не само у
нас – изпълнението на орган в началното интро се използва и като сватбен марш по света.
July morning звуч и като току-що създаде на и прод ължава да нае жва кожата – тя не може да се
слуша равнодушно , дори когато не посрещаш Джулая.
Там аз бях във юлска сутрин,
за да търся любов,
с магията
на новото зазоряване
и с прекрасното Слънце
Под звуците
на първите птичи песни.
Дома си оставих
по средата на бурята
и на нощта зад мен,
и на моя собствен път.

Със деня идваше решението ще търся теб!
Ла ла ла ла ла ла ла ла.
Търсех любовта
на странни места,
не остана камък,
който да не преобърна.
Трябва да са били сигурно повече
от хиляди лица,
но никой, не чувствах
като огън, който гори.
В моето сърце, в моите мисли, в моята душа.
Ла ла ла ла ла ла ла ла.

Там аз бях във юлска сутрин,
за да търся любов,
с магията
на новото зазоряване
и с прекрасното Слънце
Под звуците
на първите птичи песни.
Дома си оставих
по средата на бурята
и на нощта зад мен,
Да, и на моя собствен път.

След посре щанет о на юлскот о утро проведохме и прекра сна юбилейна сре ща, преминала в д обра
делова обстановка през деня и зав ършила със ст рахотна емоционална т ърже ствена вече р на
морския бряг на комплекс Албена.
Професиналните лат ино изпълните ли, чаров ният DJ и кра сив ите фойерве рки повдигна ха градуса на
настроението и оставиха незабравими спомени от горещата юлска вечер.
Изказваме благодарността си към лекторите – чле нов ете на СБЗ Д-р Евгени Миронов и Д-р
Венце слав Ра лев за професионалните презе нтации, коит о направиха безвъзмезд но за чле новет е и
гостите на СБЗ и любезно предоставиха на нашите читатели.
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КАМПАНИЯ “ВЕСЕЛИТЕ ЗЪБКИ”
И тази година СБЗ в парт ньорство с dm България ра зра ботва социале н проект, на речен ”Ве селите зъбки
2017”,ориент иран пряко към разв итието и подобрява нето ора лната хигиена при де цата в ъв възрастта
от 3 до 6 години (вк л.) от дет ски градини и предучилищни учебни зав едения от цялата страна. Це лта на
тазгод ишната кампания е талоните за бе зплат ни профилакт ични пре глед и да достигнат до 25000 броя.
Кампа нията ще старт ира на 1.10.17г.и ще приключ и на 31.12.17г.Всяко дете ще получи подарък и в
десет детск и град ини в ст раната ще се проведат образовате лни представле ния със зъболекар и
забавни игри с аниматори.

КАНИМ ВСИЧКИ КОЛЕГИ ОТ СТРАНАТА ДА СТАНАТ ЧАСТ ОТ ТАЗИ ПРЕКРАСНА ИНИЦИАТИВА !
Ангаж име нтът ,поет от СБЗ , е да осигури клиник и и кабинет и ,в които да бъдат преглеждани бе зплат но
деца до 6 год.(вкл) срещу талон ,предоставен в dm магазините.
Кампа нията се провежда в ця лата ст рана. Колегите , желае щи да се включат, могат да го направят до
18.09.17г. чрез e-mail на СБЗ - a bde ntist@a bv.bg, предоставяйк и следните да нни-име на ст оматолога и
практиката , ад рес на практ иката, теле фони e -mail. Kоординатор на мероприят ието е Г-жа Дочка
Дим ит рова - офис м ениджър на СБЗ , те л.0887483891. Талоните за преглед са валидни във в секи
кабинет, потвърдил участие.
dm drogerie ma rkt принадлежи към най-голем ите в ериги д рогерии в Цент рална и Изт очна Европа.
Първ ият мага зин е отворе н пре з 1973 г. в Ка рлсруе, Герма ния, а първ ият филиа л в Авст рия – през 1976
г. в град Линц. Цент ралата на групата се нам ира в Залцбург, Авст рия. Днес dm е представе н в 12 стра ни
в Европа.
dm Бълга рия се присъед инява към групата на 29 януа ри 2009 г. с първия си ма газин за дроге рийни
стоки в град Видин. Към дне шна дата филиа лната мре жа се съст ои от 69 ма газина в 25 града в страната
(към дата 01.08.2017), а служит елите на ком панията са над 500. А сорт име нт ът на dm обхва ща над
14 000 дроге рийни сток и като изключит елно голям брой козметич ни продукти, парфюмерия, сток и за
дома, хра на за домашни любим ци, бебе шки продукти и м ного дру ги. М ногообразният асорт име нт е
допълне н и от 23 собстве ни марк и на dm , като на й-популярни между тя х са: Ba lea, ba bylove , a lverde,
DONTODE NT , Denkmit, Profissim o и dmBio. В мага зините за дрогерийни сток и на dm България не се
предлагат лекарствени продукти и медицински изделия.
Целта на dm е да изгражда ком пания, от гова ряща на потре бност ите на клиента , да е надежден и
коректен па ртнь ор, да пред лага на служ ителите си в ъзм ожност и за разв итие. Затова dm поставя чов ека
в центъра на своята дейност – като клиент, служител или партньор. „Тук съм човек, тук пазарувам“.
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ОРАЛНО-ХИРУРГИЧНИ НАМЕСИ С ER:YAG ЛАЗЕР
Специфични орално-хирургични намеси, изискващи употребата на Er:YAG лазер
за постигане на оптимален резултат
Д-р Евгений Миронов

Er:YAG в костната хирургия - реални ползи
В сравнение с к онве нционалните подходи в оралната хирургия , ла зерно асист ира нит е мет оди за кост на
обработка имат множество преимущества:
§ По-малка вибрационна и топлинна травматичност спрямо аналогична обработка с ултразвук или борер
§ Стимулирано кървене в посока на костната рана , обуславящо образуване на плътен коагулум.
§ Намалено кървене в посока на меките тъкани и по малък постоперативен оток.
§ Дезинфек ция по време на обработката благодаре ние на високата локална тем перату ра и отделянето
на активен кислород
§ Прогнозируем резултат при ра злични възраст ови гру пи, нама лена зависим ост от общото състоя ние на
пациента .
§ Скъсен и по-лек реконвалесцентен период.
Er:YAG в костната хирургия - субективни реакции у пациента
§ Лазерно-а сист ираните процедури пред изв икват различни реакции при отде лните па циент и, като
превалират положителните отзиви
§ Усе щане за по-кратк о в ремет раене на опера цията порад и по-ма лката т равматич ност.
Намале но чувство на ст рах при правилно представя не на процедурата поради по-малк ия обем на
намесата.
§ Дове рие и респект при упот ребата на думата Лазе р Като недостат ък че сто па циент ите изтъкват
специфичната миризма при работа с лазери.
§ Като недостатък често пациентите изтъкват специфичната миризма при работа с лазери.
Er:YAG в костната хирургия - впечатления на клинициста
§ Няколко особе ности при ра бота с Er:YA G лазери правят в печатле ние още при първот о ни
съприкосновение:
§ Липсата на в ибра ция , като същевреме нно усе щанет о за отговора на обра ботва ната к ост ,т.е. обрат ната
връзка
съще ствува.
Усещане за контрол над дълбочината на третиране - придобива се след известен опит.
§ Лесен и атравматичен за меките тъкани достъп през минимални разрези.
§ Видими клинични признаци на възстановяване още през първите дни след намесата
Er:YAG - асистиран открит кюретаж

Начална ситуа ция - налични
са трем и, супу рация и
хипертрофия на гингивата
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Er:YAG - асистиран открит кюретаж

Предварителна деепите лизация на ръбовете на
ламбот о в
контактен
реж им(H14),
LP
(300mikrosec,), 20 Hz, 150 mJ,въздух 2, вода 0

Послойн о отстра няване на гра нулациите от
вътре шната пов ърхност на ламбото, контакте н
режим, 20Hz, 150-200mJ, LP, VLP,въздух 3, вода 4

Почистване на костните джобове с длетов иден
и кониче н връх, MSP(120m icrose c), 20Hz, 100150 mJ,въздух 3, вода 5

След
кондиционира не
на
коре нов ите
повърхности, с д летов иден връх, MSP (120
microse c), 10Hz , 100mJ,въздух 4, в ода 6, са
поставени шевове, без превръзка
8ми де н - след
свалянет о
на
шевовете се в ижда
липсата на треми,
породена от лазе рно
индуцира нот о
стимулира не
на
колагена
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ОРАЛНО-ХИРУРГИЧНИ НАМЕСИ С ER:YAG ЛАЗЕР

Червен
ниско-инт ензиве н
ла зер
за
допълнителна ст имула ция на ре циркула цията , 6
сесии за 2 седмици

Ситуа цията след 4 седм ици - липсват трем и,
кърве не при сонд ира не , подв иж ността е сведена д о
0 и 1ва степен

Специфични костни хирургични намеси
Добре познат и са метод икит е за опт им изира не на проте зното поле, к онкретно костната основа ,
използвани широко в протетиката и имплантологията.
Условно могат да се оформят две групи намеси - остеопла стик и за премахва не на екзостози, и
аугмента ционни
процедури
за
създаване
на
обем
нова
кост.
Благодаре ние на съв реме нните ла зерни апарат и, тези процедури стават по-м инима лно инвазивни и
лесно приложими от общопрактикуващите дентални медици.
Известно и общоприет о е мнението че обработката на кост се изв ършва по принципите и с на стройк ите за
обработка на твърди зъбни тъкани:
§ Продължителност на импулса 50-120 микросекунди
§ Пулсова енергия 150-250 mJ , гарантираща при тази продължителност, пикова мощност от 1-2 киловата
§ Работна честота 15-20 Hz
§ Преобладаващо водно охлаждане с цел избягване на емфизем
Късите импулси с в исока пикова мощност га рант ират ре жим на студена аблация, с нищож ен риск от
термич но увреждане на подлежа щите слоеве к ост. Дълбочината на от нема не лесно се калкулира и при
ясни стойности на енергия, мощност и времетраене на обработката ,резултатът е предвидим.
При
така
настрое нит е
па раметри,
обра ботката с Е рбиум лазе ри оставя
витална к ост на рана , с актив ирани
проце си
на
клет ъчно
и
съдов о
възста новява не , за коет о в дълбочина
доприна ся и остат ъчната ниско- е нергиина
компонента.
Доказа но от много авт ори е че ниската
енергия в средния инфрачерве н спектър
стимулира
к ола гено
гене зата
и
остеобла
стната
пролифе
рация
,
воде
що
до
Фигурата се използва с разрешението на Fotona , Slovenia
следоперат ивно бързо възста новявне и
костен растеж.
Работата в ърху кост в реж им на студена а бла ция пред изв иква обилно кърв ене , осигурява що покрит ие на
костната рана с чиста кръв, съдържаща фактори на растежа и прекурсорни клетки
Всички тези факти са предимства при обработката на костни дефекти с Ербиум лазери,
НО...
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ЛЕКЦИЯ НА Д-Р ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ
..... когато не искаме това да се случи ?
Как да премахнем екзостози без да очакваме рецидив поради стимулация на подлежащата кост
Как да обработим точно колкото искаме и костта да остане в желаната форма
Как да предотвратим стимулиращия индиректен ефект на Ербиум вълната
малко назад в миналото <<<
>>> когато работна честота от едва 2-3 до 10 херца е считана за безопасна
Дължината на импулса е около 150 микросекунди без възможност за промяна
Режим ът за обработка на меки или твърди т ъкани е детерм иниран ед инствено от е нергията на
импулса
Тоест - работа на границата между аблация и термичен ефект - как да го постигнем днес >>>
>>> Висока работна чест ота - 40 Hz ( 20 Hz в реж им QSP) Е не ргия от поряд ъка на 60-80 m J ( 90-100 m J в
режим QSP)
Продължителност на импулса - в режим на твърдотъканна обработка - 100 микросек.
По този начин за пазваме пиковата м ощност лек о над аблационния праг , прид ържам е се към к ъсите
импулси с цел избя гване на задълбочен терм ичен ефект, и ч рез високата че стота предаваме към
повърхностния слой дозиран те рмиче н ефект , служе щ като екра н за предаване в д ълбочина на иначе
полезната доза ниска енергия.

Клиничен случай №1
Транс-гингивална остеопластика

Случай
на
пост-ек стракционна
екзостоза
съпров одена с болезне ност при допир и
оплаквания от дра зне не при хра не не. 20 дни след
екстракцията.

Със сапфирен в ръх т ип длето без разрез на
разст ояние 1 см от це левата т очка се прониква
през лигавица и пе риост до д опир с кост ната
повърхност. С пост оянно ра боте щ лазе р
субпе риостално се дост ига прице лната зона и се
обработва с енергия 100 mJ/ 20 Hz QSP

Отнеманет о на ненуж ната кост на тъкан продължава до
оформянето и в жела ния в ид. Ра ботата в реж им на ниска
енергия е бавна ,не зависим о от високата чест ота.
Мекотъканната входна рана и обра бот ената костна
повърхност не съв падат, което прав и не нужно поставя нето
на шевове, както и приемането на антибиотик.
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ОРАЛНО-ХИРУРГИЧНИ НАМЕСИ С ER:YAG ЛАЗЕР
Клиничен случай №2
Субпериостална кортикална стимулация с PRF присадка
Методиката ком бинира принципа на тунелна су бпе риоста лна пре пара ция с це л поставя не на
костозам ест ители и лазе рно нарушава не на к реста лния к орт икалис с цел създаване на подходя ща за
костозаместителя приемна повърхност.
След д ъговиде н к онсерват ивен ра зре з, туне лната препара ция м оже да се извърши с разпатор или
директно с длет овид ния са пфире н в ръх с акт ивен лъч, кат о при по плътна прикрепе на гингива има риск от
счупването му.
Използват се па раметри га рнат ира щи студе на а бла ция - Средни към в исок и стойниост и на е нергията с къс
импулс и сравнително ниска честота - 15-20 Hz/ 200-250 mJ.

Случай на предим плант ологично създаване на
вестибуларна кост над зъби 11, 21

След първи ситуационен шев , пре з разреза се
постав и необходим ия обем PRF . Дълж ината на
типчет о и ела стич ността на т ъканите позв олява
работа над двете стрни сам о през един разре з и
прем инава не
пре з за лавнот о мя сто
на
френулума
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След ве ртика лен разрез над зъб 12 субпе риоста лно
се отпрепа рира с помощта на длет овид но връхче с
честота 20 Hz и е нергия 200 mJ. След
освобождава нето на пе риоста , зоната над резцит е
се обработи със съшата енергия но с честота
15 Hz и т ри пълни преминавания по корт икалната
повърхност.

Сваляне на шев овете на 8м и де н, вид им е
новосъздаденият обем, спокое н вид на полето
без употреба на антибиотик

ЛЕКЦИЯ НА Д-Р ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ
Клиничен случай №3
Имедиатно заместване на неинтегриран имплант

Случай на прова лен преди натова рванет о bone -leve l имплант , пока зващ клинич ни и рентге нологич ни
признаци за липса на остеоинтеграция 3 месеца след поставянето му

При наличие на иде нтич ен по разме р и форма имплант , но с д руг диза йн и широка резба ,
позв олява ща добра първ ична ста билност , бе взет о ре шение за едномом ент но заме стване на им планта
с друг. Като първ и ета п се проведе дее пит елиза ция с широк о разкриване на импла нта без оформяне на
ламбо . Параметри на работа - LP(300 mikrosec), 20Hz/200mJ
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ОРАЛНО-ХИРУРГИЧНИ НАМЕСИ С ER:YAG ЛАЗЕР

С фрезата от говаря ща на к райния д иаметър на нов ия им плант се оформи ложет ому . Кат о последе н етап
пред и поставянет о бе проведена обра ботка с Er:YA G с цилиндричен връх по цялата дължина на к остната
рана със 100 м икросекунде н им пулс с енергия 200 mJ и 15 Hz - тв ърд отъка нни наст ройки,осигурява щи
кондициониране на пов ърхността , оч иства не от еве нтуални епителни и гра нула ционно тъка нни остатъци
и стимулация на подлежащата кост.
С це л по-добро уплътнява не на меките тъкани и трудното
затваряне на ра ната с шев, имплант ът бе поставен с цикатризиращ
винт вместо стандартния покривен.

Два месе ца след нам есата се наблюдава добра
остеоинтеграция на нов опоставения имплант и липса на
оплаквания от пациента
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ЛЕКЦИЯ НА Д-Р ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ
ИЗВОДИ
Подходът към лазерно-асистира ната орална костна хирургия следва да бъде индивидуален към всеки
случай и след внимателна оценка на планираните настройки на апарата.
В някои случаи придържането към строгите правила може да ни изиграе лоша шега и иначе добре
планирана намеса да бъде повтаряна .
Използването на минимално инвазивен подход без разрези и шевове се приема добре от пациента и
оставя впечатление за щадящо отношение и ориентация на лекаря към новостите.

Благодаря за вниманието

При интерес към описаните техники винаги сте ДОБРЕ ДОШЛИ

Д-р Евгений Миронов,
Mail: dr_em@abv.bg

03 2017

13

ORAL ACADEMY BULGARIA – ПЛАТФОРМА ЗА КОМУНИКАЦИЯ

Oral Academy Bulgaria –
една съвременна платформа за комуникация между колеги
Oral Academy Bulgaria е една нова среда за обмяна на опит и комуника ция м ежду к оле ги. Създадена е
от м лад колектив и цели ск ъсяването на ра зст оянието ме жду дента лните лекари във в иртуалното
пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.
Платформата има де йства ща фесйбук стра ница , к ъдето се обявяват основните публика ции и нов ини,
както и пет групи ра зпределе ни в пет на правле ния. Група за еднодонтия с им е “O ral Academy E dno”,
група за ора лна и лицево-че люст на хирургия и патология с име “O ral A cade my OMFS”, гру па за
ресторат ивни в ъзста новява ния , прот етич на реха билита ция на дъвкателния апа рат – съответно “Oral
Academy Res torative”, група за орт одонт ия - “O ral Academy O rthodontics ” и не на последно мя сто – група
за пародонт ология и де нтални имплант и “O ral Aca demy Pe rio and Implants”. В стра ницата вече са
публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно.

Някои от тях са а нкетни листове за оце нка за медицинск ия статус
на па циент ите , различни информ ира ни съгла сия , крат ък
справ очник с а нтибиот иците , които се използват при
одонт оге нните инфекции, схеми за борба с анафилакт иче н шок и
много д руги. Предстои пред ставянет о на са йт к ъм платформата –
http://www.oralaca demy.bg . Тъй кат о т ова е проект, който в
момента се разработва, оста налата информа ция и пълния списък
на колектива , к ойт о стои зад всичко ще бъде представе на
напред във времето.
С уважение д-р Стоян Казаков
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МЕДИКАМЕНТОЗНО ИНДУЦИРАНА ОСТЕОНЕКРОЗА НА ЧЕЛЮСТИТЕ
Медикаментозно индуцирана остеонекроза на челюстите – диагностика, стадиране и лечение
Абстракт
Медикамент озно индуцира ната осте онек роза на челюст ите за пръв път е описа на пре з 2003 г. от
Маркс (Ma rx, 2003). Тя се пред изв иква от мед икамент и, които принадлежат към групата на
бифосфонат ите и/ или моноклона лните ант ите ла. Те блок ират осте окласт ната акт ивност и по т ози
начин спират резорбиранет о на костта. Използват се за лече ние на кост ни метастази – най-че сто на
карцином на м лечна ж леза и карцином на простатна жлеза , както и на мулт иплен м иелом и
остеопороза. Въпреки различ ните възмож ности за лечениет о на ост енек розата , тя си остава
огромен проблем в клиничната практика.
Медикамент озно индуцира ната осте онек роза на челюст ите за пръв път е описа на пре з 2003 г. от
Маркс (Ma rx, 2003). Тя се пред изв иква от мед икамент и, които принадлежат към групата на
бифосфонатите и/или моноклоналните антитела.
Медикаменти водещи до медикаментозно индуцирана остеонекроза
Списък с ант ирезобт ивните медикаме нт и, които водят до риск от в ъзниква не на м едикаме нтозно
индуциарана остеонекроза на челюстите:
Антирезорбтивни медикаменти водещи до медикаментозно индуцирана остеонекроза на
челюстите
Медикамент
Alendronate
Risedronate
Ibandronate
Pamidronate
Zolendronate
Denosumab

Търговско име
Fosamax®
Actonel®
Boniva®
Bonviva®
Aredia®
Zometa®
Reclast®
Xgeva®
Prolia®

Производител
Merck
Warner Chilcott
Genentech
Roche
Novartis
Novartis
Novartis
Amgen
Amgen

Индикация
Остеопороза
Остеопороза
Остеопороза
Остеопороза
Костни метастази
Костни метастази
Остеопороза
Костни метастази
Остеопороза

Тип
Бифосфонат
Бифосфонат
Бифосфонат
Бифосфонат
Бифосфонат
Бифосфонат
Бифосфонат
Моноклонално
антитято

Бифосфонат ите са група лека рстве ни продукти, за пръв път синтезирани през 1880 г., пре з
последните 40 години се използват за лечение на за болява ния на костит е и калциев ия
метаболизъм. (Ba rtl R, Frisch B, von Tresckow E , Ba rtl C. , 2007) (Bassett CA , Dona th A, Macagno F, Preis ig
R, Fleisch H, Fra ncis MD, 1969) (Fleisch HA , Russe ll RG, Bisaz S , Mühlba ue r RC, William s DA., 1970) (Sato
M, Grasser W, Endo N, Akins R, Simmons H, Thompson DD, et al., 1991)
За практическо приложение, бифосфонатите са подразделени в химични групи както следва:
1. Бифосфонати, несъдържащи азотен атом – етидронат и клодронат;
2. Аминобифосфонат и – памидронат и алендронат;
3. Аминобифосфонат и, съдържащи азотен атом – ибандронат;
4. Хетероциклични азот-съдържащи бифосфонати: ризендронат, золендронат;
(Bartl R, Frisch B, von Tresckow E, Bartl C., 2007)
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ЛЕКЦИЯ НА Д-Р СТОЯН КАЗАКОВ
Фармакодинамика и фармакокинетика
Бифосфонати
Оралните бифосфонати са слабо ре зорбируем и през горния храносм итале н път, но това се
компе нсира от тя хната пот ент ност – д ори 1% от приетата доза е ефектив на. Те се св ързват с
албумина в кръвта. (Bartl R, Frisch B, von T resck ow E , Ba rtl C., 2007). Афинит етът на различ ните
бифосфонат и к ъм кост ната тъкан е различе н, коет о ре флект ира в различ на клинична изява, както на
техните тера певтич ни е фекти, така и на нежела ните реакции. Когато са приложении интраве нозно
(золе ндорнова и иба ндронова к исе лина), повече от 70% от общата доза дост ига до костта и 20-25 %
се де позира в нея. Оста налта част се екскрет ира чре з у рината и фекалнит е ма си. (Ba rtl R, Frisch B, von
Tresckow E, Bartl C., 2007)
Прице лните клетк и са остеок ласт ите и технит е прекурсори. Бифосфонат ите вза имоде йстват с пътя на
мевалоновата к исе лина , като инхибират форм ира нето на маст ни ве риги от пре нилира ните
(метилираните , ет илира ните) проте ини, също така и с метаболизма на ст ероид ите. Докато стат ините
(лекарства използвани за лече нието на хипе рлипидем иите ) инхибират синтезата на мевалоновата
киселина чрез инхибиция на ХМ ГКоА (хидрокси-мет ил-глутарил-к оензим-А), бифосфонатите
инхибират с по-раннит е фа зи на липидизацията на прот еинит е и на ст ероидния синте з. (Ba rtl R, Frisch
B, von T resckow E, Ba rtl C., 2007) (Sato M , Grasse r W , Endo N, Akins R, Sim mons H, Thomps on DD, et al.,
1991)
Следните ст ъпк и в синтеза на мевалоновата киселита са кличнично знач ими и са обект на
действието на бифосфонатите:
1-во поколение бифосфонат и (несъдържа щи а зот) заедно с АМ Ф образуват АТ Ф аналог, койт о не
може да бъде хидролизиран и спира използва нет о на енергията , нужна за синтеза на изопе нтанил
пирофосфат;
2-ро поколение (а зот-съд ържа щи) зад ържат е нзимното пре образуване на дим етилалил пирофосфат
до
гера нил
пирофосфат;
3-то поколе ние допълнит елно блок ират и следва щата стъпка в е нзим ната в ерига т.е.
преобразуването на гернил пирофосфат до фарнезил пирофосфат;
Заради натру пванет о на бифосфонатит е в осте окласт ите и тя хното действие в ърху м етаболитния път
на мева лоновата киселина , голямата к онце нтра ция от натрупа н прекурсор на изопе нтанил
пирофосфат пред изв иква вза имоде йстве то м ежду него и АМФ до образуванет о на изопе нтанил-АТФ.
В допълне ние на това бифосфонатит е проме нят осте окласт ите , като пречат на тяхната адхезия към
костта. Тази ком бинация от су пре сорни ефект и в ърху осте окласт ната акт ивност актив ира
екскре цията на акт ивни каспази, което пък от своя стра на дов ежда до програ мира клет ъчна смърт.
(Bartl R, Frisch B, von Tresckow E, Ba rtl C. , 2007) (Russell RG, Rogers MJ, Frith JC, Luckman SP, Coxon FP,
Benford HL, et al., 1999)
Денозумаб
Денозума б е чове шко м оноклонално а нтитя ло произв едено в клетъч ни линии от боза йници чрез
рекомбинантна ДНК технология:
•Той е а нт ире зорбт ивен препа рат коит о съществува кат о напълно хуманизира но ант итяло сре щу
RANK лиганд и инхибира функцията на остеокластите;
• Подобно на бифосфонат ите инхибира остеок ластната диффере нциа ция и функция и увеличава
апоптозата, като това води до понижаване на костната резорбция и ремоделиране;
• Когато де нозумаб(Prolia) се прилага подкож но на всек и 6 ме сеца е налице нама ление на риска от
вертебрални невертебрални и бедрени фрактури при пациенти с остеопороза;
• Де нозумаб(Xgeva) се прила га вед нъж месеч но при в ъзра стни пацие нти с костни м етастази. Може
да се използва и при младеж и със зав ършено скелетно разв ит ие с гигант оклет ъчен тумор, когато
туморът е неоперабилен;
• Инте реснот о е че за разлика от бифосфонат ите инхибиторит е на лиганда не се свързват с кост ите и
техният е фект в ърху кост нот о ре моделира не е нама лен в рамк ите на ме се ца след прекратяване на
лечението с тях;
• Не е докладвано потискане на ангиогенезата при изпозване на денозумаб
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Бифосфонат ите и денозумаб са поте нтни инхибитори на костната резорбция , които рутинно и
успешно се прилагат в лечениет о на костните патологии, най-вече при осте опорозата и к ост нит е
метастази. (Cumm ings S R, Sa n Martin J, McClung M R, Siris ES, Easte ll R, Reid IR, e t al. , 2009/08/11)
(Stope ck AT, Lipton A, Body JJ, Stege r GG, T onkin K, de Boer RH, e t al., 2010) ( Ba ron R, Fe rra ri S , Russell
RG., 2010) (Va n den Wyngae rt T , Cla eys T , Huizing MT, Ve rm orke n JB, F ossion E., 2008/10/ 26) (Henry DH,
Costa L, Goldwasser F, Hirs h V , Hungria V , Praus ova J, et al., 2011) (Anas tasilakis AD, Toulis KA , Polyz os SA ,
Anastasilakis CD, Makras P., 2012).
Медикаментозно индуцирана остеонекроза – определение, стадиране и класификация
Според Аме рика нската а социа ция по орална и лицево-челюст на хирургия , като м едикаме нтозно
индуцира на ост еонекроза на че люстите се разбира наличие на отк рита нек рот ична кост , която не
заздравява в рамк ите на 8 седм ици след диа гност ициранет о ѝ, в ъпреки положе ните мед ицинск и
гриж и. Налич на анам неза за текуща или предход на ант ире зорбт ивна те рапия без да е провежда на
лъчетерапия в лицево-челюстната област.
Класификация на медикаментозно индуцирана остеонекроза на челюстите
Степен

Marx 2011

SICMF-SIPMO 2012

AAOMS 2014

В риск

Липсва доказателство за открита или
некротична кост при пациенти, лекувани с
антирезорбтив ни медикаменти;

Степен 0 Субклинична увреда,
представена
микроскопски от
апоптоза на

Пациенти без клинични доказателства за
некротична кост, но имащи неспецифични
находки като:
Симптоми

остеокластите и
намаляване броя на

-

ендосалните

болка в зъбите с неодонтогенна етиология;
тъпа болка в областта на тялото на долната
челюст, която може да ирадиира към ТМС;

остеобласти;

-

болка в синуса, може да има възпаление и
задебеляване на синусната лигавица;
променено неврогенно усещане;

Клинична находка
-

подвижност на зъби, несвързана с
пародонтално заболяване;
периапикална/пародонта лна фистула,
несвързана с пулпна некроза;

Рентгенографска находка
- загуба на алвеоларна кост или резорбция,
несвързана с пародонтално заболяване;
-

промяна на трабекуларния строеж – плътна

-

(приличаща на вълна) кост, персистенция на
алвеола след екстракция;
полета на остеосклероза включващи
алвеоларната кост и/или обкръжаващата я

-

такава;
задебелен/неясе н периодонтален лигамент
(задебеляване на ламина дура и
намаляване размера на периодонтална та

цепка);
Всички тези неспецифични находки могат да
бъдат характерни за пациенти, които са в
Степен 1, 2 или 3, излекувани са и нямат
открити костни полета;
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Степен 1 Един квадрант или поФокална BRONJ
малко открита кост без
Клинична находка и симптоми:
остеолиза простираща се открита кост, неочаквана подвижност
извън алвеоларния
израстък или синуса;

на зъби, незаздравяваща
екстракционна рана, мукозна
фистула, подуване, формиране на
абсцес, тризмус, деформация на

Открита и некротична кост или фистула,
която достига до кост при пациенти, които
са асимптоматич ни и липсва инфекция.
Тези пациенти могат да имат
рентгенологични находки, като при Степен
0, които са локализирани в областта на
алвеоларната кост;

мандибулата,
хипоестезия/па ре сте зия на устните;
CT находка: увеличена костна
плътност, ограничена в областта на
алвеоларната кост (трабекуларно
задебеляване и/или фокална
остеосклероза) с или без следните
белези: задебеляване и
склерозиране на ламина дура,
персистираща алвеола и/или
кортикална дегенрация;
1a: асимптоматич на;
1b: симптоматична (болка и
пурулентна ексудация);
Дифузна BRONJ

Открита и некротична кост или фистула,

квадранта открита кост
без остеолиза,
простираща се извън

Клинична находка и симптоми:
същите, като при Степен 1;
CT находка: увеличена костна

която достига до кост при пациенти, с
наличие на инфекция. Пациентите често са
симптоматични. Тези пациенти могат да

алвеоларния израстък
или синуса;

плътност, разширяваща се до
базалната кост (дифузна

имат рентгенологични находки, като при
Степен 0, които са локализирани в областта

остеосклероза) с или без следните
находки: проминенция на

на алвеоларната кост;

Степен 2 Два или повече

инфериорния алвеоларен канал,
периостална реакция, синуит,
формация на секвестър и/или ороантрална фистула;
1a: асимптоматич на;
1b: симптоматична (болка и
Степен 3 Остеолиза, простираща
се извън алвеоларния
израстък, или

пурулентна ексудация);
Комплицирана BRONJ

Открита и некротична кост или фистула,

Същата, като в Степен 2, с една или
повече от следните клинични

която достига до кост, при пациенти с
наличие на инфекция, и една или повече от

патологична фрактура,
находки и симптоми: екстраорална
или кутанна фистула, или фистула, разместени мандибуларни
въвличане на синуса;
фрагменти, ексудация от носа;

следните находки:
·
открита некротична кост, която се
простира извън алвеоларния

CT находка: остеосклероза на

израстък – под долната му граница,

заобикалящите кости (зигоматична и
небце), патологична фрактура на
мандибулата и/или остеолиза до

·

възходящия клон, максиларния
синус и зигоматичната кост;
патологична фрактура;

синусния под;

·

екстраорална фистула;

·

оро-антрална/оро-на зална
комуникация;
остеолиза, простираща се до ръба на

·

долната челюст или пода на синуса;
AAOMS – A meri can As sociation of Oral and Ma xillofacial S urgeons; SI CMF – Italian Society of Ma xill o-Fa cial Surgery; SI PM O –
Italian Society of Oral Path ology an d Oral Medi cine ; CT – компю търна т омогра фия; BRONJ – биф осфонатна осте онекр оза
на челюстите; ТМС – темпоромандибулар на става;
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Лечение на медикаментозно индуцираната остеонекроза
Предра зполага щи фактори за възникването ѝ са неса нирано съзъбие , хронична инфек ция и
възпа ление (най-чест о хрониче н пе риа пикален периодонт ит, пародонт ит), манд ибула рни и
палатинални торуси, екзостози и не на последно мя сто т равма (напр. подвиж но проте зиране), коят о
да наруши ця лостта на лигав ицата на челюст ите и това да доведе до откриване на кост и инициа ция
на некроза. Най-честият причинител за възникване на остеонекроза е екстракция на зъб.
Веднъж започнала мед икамент озно индуцира ната осте онекроза се лекува т рудно. Мет одите на
лечение са консе рватив ни – използване на а нт ибиот ици и локални а нтисепт ици, физиот ерапия и
хирургични – премахва не на нек розата. Ед ин от на й-съв реме нните мет оди е ре зекция на костта
чрез ултрав иолетова фотофлуоресце нцията и подпомага не на зараства нет о на мек ите тъка ни с
тром боцит ни ма си богати на расте жни фактори. (Ji X, Pus halkar S, Li Y, Glickman R, Fle ischer K, Saxa na
D., 2012)
Консервативно лечение
Първ ите пре порък и за так ова лече ние са дадени от производ ителите на бифосфонати, коит о
препоръчват локално и систем но а нт ибиот ично лечение , предприемане на мерк и за подобряване
на оралната хигие на и к онт ролиране на болката. (Expe rt panel re comm endations for the prevention,
diagnos is, and treatment of os teonecros is of the jaws. Professional educa tion ma terial, 2004) (Migliorati
CA, Schubert MM, Peterson DE, Seneda LM., 2005)
Антибиот иците , които са пре поръчани за лече ние на мед икамент озно-инду цираната осте онекроза
са ницилин, амоксицилин, мет ронидазол, флуорохинолони, клиндам ицин, док сициклин,
ерит ром ицин. (Ji X, Pus halkar S, Li Y, Glickma n R, Fle ischer K, Saxana D., 2012) (Vescovi P, Nammour S.,
2010) (Hoefert S, Eufinger H., 2011)
Системната а нтибактериална т ерапия е насочена към лечение на инфекцията и предотв ратяване на
задълбочаванет о на в ъзпалит елния проце с (S., 2013). След провеждане на първ ото те рапевт ично
консе рватив но лече ние ре зултатит е са били разочарова щи. През 2005-та година Маркс и к ол.
докладват за неуспешнот о консерват ивно лече ние на 119 от 119 случая (Marx RE , Sawata ri Y , Fortin
M, Broumand V., 2005). Препоръките за лече ние т ърпят проме ни с в ремето: к олкот о повече опит и
знания са се натрупва ли със случа и на медикаме нтозно-индуцира на остеонекроза на челюст ите ,
толкова повече хирургич нот о лечение придобивало к линич на знач имост. Изследванията пока зват
слаба успевае мост при прилага нето сам о на ант ибиотич на те рапия за лечение на осте онекрозата. (Ji
X, Pus halkar S, Li Y, Glickma n R, Fleis che r K, Sexa na D, 2012) (Hoefe rt S, E ufi nge r H., 2011) Т ова подкре пя
идеята за ком бинирането на ант ибиот ичното лечение с хирургичното, за да се увелич и
успеваемостта (Hoefe rt S , Eufinge r H. , 2011). Хирургич нот о лече ние винаги тря бва да бъде
извършено успоредно с антибиотична терапия. (007/091., 2012)
Локална антисептична терапия
Локалната а нтисепт ична те рапия е важе н фактор. Тя включва вод ите за уста с хлорхексидин
(chlorhe xidine 0.12– 0.2 %). (Yarom N, Yaha lom R, Shosha ni Y , Hamed W , Regev E, Ela d S., 2007) (S. H. ,
2012) Хлорхексидинов ите вод и за уста показват по-д обри резултат и що се касае за супра – и
субгингивалните м икроорганизми в сравне ние с другите в оди за уста като съдържа щит е
цет илпиридиниев хлорид или флуорид наприме р. (Kneist S , Ge bele in K, Küppe r H., 2013) Други
проучвания изследват инхибиторния е фект на ред ица раст ите лни екст ракти върху пат огеннит е
бактерии. Те зи субстанции включват екстракт и от Zing ibe r officinalis (джиндж ифил), Salvia officinalis
(град инск и ча й), Chamomilla recutita (лайка), Rosma rinus officinalis (розма рин), Syzygium a romaticum
(карамфил), Kram eria la ppa cea (ратания ) и Com miphora a byssinica (см ирна). Тези екстракт и са
доказани срещу Aggregatibacte r actinomycetem comita ns, E nte rococcus faecalis, Porphyromona
gingivalis и Fus obacte rium nuclea tum. (Staudte H, S igusch W. , 2013)Особе но зе леният ча й Cam ellia
sinens is изгле жда има спе циални ант исепт ични, ант иок сида нтни и прот ивов ъзпа лит елни свойства , а
също така и помага за за здравяванет о на раните. (S. H. , 2012) (Kim HK, Ka wazoe T, Han DW ,
Matsumara K, Suzuki S, Tsutsumi S, Hyon SH., 2008) (Lee JH, Shim JS, Chung MS, Lim ST, Kim KH., 2009;)
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Хирургично лечение
Хирургичното лече ние цели пълно према хване на нек рот ичната к ост тъй като тя не може да бъде
ревита лизирана и нейният метаболизъм възста нове н, д ори ра змерите на клиничната находка да са
малки. Дори ма лки остана ли участ ъци могат да ек заце рбират проце са и неговата прогресия да
започ не от ново. Кост ната рана се затваря с мек и т ъкани. Гра ниците на коснтата ре зек ция се
опреде лят клинично, и ч рез мет одите на образна диа гност ика (орт опа нтом ография, КТ , М РТ).
(Eckardt AM, Kokemulle r H, Tavassol F , Ge llrich NC., 2011) Един от на й-съвре менните м етод и е
резек ция на костта по мет ода на фот офлуоре сценция под утрав иолетова свет лина (Ristow O , Pautke
C. ). Допълнит елни мерк и кат о аплика цията на ств олов и клетки (Cella L, Oppici A , A rbas i M , More tto M,
Piepoli M , Vallisa D, et a l., 2011), тромбоцит на маса (Curi MM, Coss olin GS, Koga DH, Zardetto C,
Christianini S, Fehe r O , e t a l., 2011), осигуряването на алкална среда (Dayisoylu E H, Ungor C, Tos un E,
Ersoz S , Duman MK, Taskese n F, et a l. , 2014;) или във ежданет о на парат ироиде н хорм он са
обе щава щи, но все още на експе римента лно нив о. (Cheung A , See man E. , 2010) (Dayisoylu E H, Senel
FC, Ungor C, Tosun E, Cankaya M, Ersoz S, et al., 2013;)
Допълнителна терапия
Допълнителни ме рки, коит о целят дезинфек цията на костта са полезни при хирургичното и
консе рватив нот о лечение , като: озонот ерапия , лазерна тера пия , и специално пролонгира ната
антибиот ична те рапия. (Ag rillo A , Filia ci F , Ramie ri V, Ricca rdi E , Q uara to D, Rinna C, et a l. , 2012;) (V escovi
P, Manfredi M , Me rig o E , Guidotti R, Mele ti M, Pe draz zi G, et al., 2012) (Monte fusco V, Gay F, Spina F,
Miceli R, Maniezzo M, Teresa Ambrosini M, et al. , 2008)
Профилактика и превенция
Тъй кат о ов ладяването на т ова за болява не представ лява изключ ителна т рудност тря бва
задълж ително да се обърне в нимание на преве нцията и профилактиката му. Тря бва стоматолозите
да бъдат обучени кои са м едикаме нтит е, които водят до медикам ент озно индуцира на осте онек роза
на челюст ите. О нколозите след ре гистриране на кост ни м етастази т рябва да направят консулта ция
със ст оматолог, за да се са нира устната кухина преди започванет о на химиотера пията. Не на
последно мя сто, когат о трябва да се изв ършва инва зив на процедура на челюст ите на так ива
пациенти, то те трябва да бъдат изпращани при компетентни специалисти.
Извод
Медикамент озно индуцира ната остеонекроза е един съв реме нен и нара стващ проблем към който
ние , като лека ри т рябва да се от несем отговорно. Профилактиката , превенцията, ра нната
диагностика и адекватното навременно лечение водят до един добър клиничен резултат.
Автори: д-р Стоян Казаков – специалист по орална хирургия
Илия Маринов – студент по дента лна мед ицина във Ф ДМ – София, Вяра Бла гова – студе нт по
дентална медицина във ФДМ – София
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ИНТЕРВЮ СЪС СТЕФАН ВЪЛДОБРЕВ
ПО-ПОЛЕКА-Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени
(музика и текст-Стефан Вълдобрев)
Тръгвам натам където,няма път или пътека
Бяга светът,но ние ще я караме полека
Сядаме пред вълните и на пясъка с китара
Барът е до морето и морето е до бара.
Времето лети все по-далеко,ние го следим,но по-полека
Чорлави глави като пирати,пеем и чакаме зората
Времето лети все по-далеко,ние го следим,но по-полека
Огънят гори, луната мига и засега това ни стига.
Утрото без алармае като небе без облак.
Някой е спрял Земята,а бедрата ти са топли.
Гледам вълните и на пясъка с китара.
Барът е до морето и морето е до бара.
Времето лети все по-далеко,ние го следим,но по-полека
Чорлави глави като пирати,пеем и чакаме зората.
Времето лети все по-далеко,ние го следим,но по-полека.
Огънят гори,луната мига и засега това ни стига.
По-високо,по-нагоре,повече по много,
по-богато,по-голямо,по-добре,по-много.
По-велико,по-красиво,малко по-такова,
по-дебело,по-широко,опаковано готово.
По-любимо,по-активно,по-необходимо,
по-напред,по-набързо,по-веднага,по-живо.
По-велико,по-красиво,по-чисто ново,
Непременно по-такова,опаковано готово.
По- високо,по-нагоре повече по много,
По-богато,по-голямо,по-добре,по-ново.
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Поогледай се ,послушай,поразпита й,помълчи,

потанцувай си,почакай ,наслади се на момента,
забави,забави,по-полека,за бави,за бави...
по-полека,забави,за бави,по-полека ,за бави,за бави
Времето лети все по-далеко,ние го следим, но по-полека
Чорлави глави като пирати,пеем и чакаме зората.
Времето лети все по-далеко,ние го следим, но по-полека
Огънят гори,луната мига и засега това ни стига.

Здравей Стефан,
Познаваме се от много години и затова си позволявам да се обърна към теб по този начин.
Провокира на бях за т ова и нтервю от мой колега ,който на наше па рти ,по пов од посреща не на
Юлск от о утро ,изпълни тв оята песен „По- полека ”.Заслушах се.Звучеше много леко и лятномелодично,а в същото време текстът и е много дълбок.
В едно д руго интервю споделяш,че посла нията в а лбума ти „10 и ½”са да за бавим темпото,да
бъдем
по- ч овеч ни,да
излезнем
от
съст оя нието”по-голямо,по-широко,по-в елик о”.Как
мислиш,успяха ли да стигнат тези посла ния д о слушателите от лят ното ви турне ,във време,в коет о
сякаш интелектуалецът не е модел на поведение?
Това, к оето се случ и по в реме на лятното ни ту рне , надхв ърли и на й-сме лит е м и очаквания препълне ни за ли, пре лива щи от хора, но хора одухотв оре ни, усмихнат и, смисле ни, умни, хора
зажаднели и очакващи от своя ст рана да чуят см ислена музика и смисле ни посла ния , които да ги
заредят ем оционално. Ние , разбира се им ги давахме безрезерв но, за щот о като гру па сме в на йвърховата си форма , но и ние пък от своя ст рана се за реждахме емоциона лно от тези сре щи, за щото
те бя ха в елик и, неза брав им и... Да в идиш как четири поколения пред те б пеят всек и ед ин текст ,
вълнуват се , а след к онце ртите а нализират , интере суват се, питат , обсъждаме някоя дума или фраза защо така, какво т очно се пе е, какво т очно се казва..., ст отиците клипчета с изпълненията на 5-6
годишни хлапета , които получавам... това са емоции, които т рудно се описват с думи, но които
осм ислят цялата ни работа, целия ни труд, безсъницит е м и в нощите , в които съм създавал пе сните...
И да, права си, врем ето наистина е такова, каквот о го описва ш, но ист инският чов ек на духа няма
време да разсъждава над тези въпроси, да се оплаква и да хленч и, не говата задача е да не спира да
работ и и да прав и в сичк о по своите ста ндарт и - ако не щата, които създава са че стни и вълнува щи,
биха дост игнали до хората. Още повече , че съще ствува и инт ернет - ед инственото в се още свобод но
медийно пространство.
Дали сме по-ща стливи,ак о сме по-сми рени и по-тъ рпеливи,ако не сме толкова материални и
комерсиални?
Това е смисъла на текста , да. М исля че в нача лото на т ова хилядолетие ни в ръхлетя ед но цу нами,
налож ено от св етовните корпорации - на всеяд ност , на мерка нтилност, на алч ност , на създаване на
бездуховни хора , хора-потребители. Навре мето ма йст орите от к ойт о и да е за наят са прав или не що,
за да трае то в ечно - такава е била целта. Сега це лта е да на прав иш не що, коет о трае до два месе ца
след гара нцията , да ъпдейтва ш през полов ин год ина , да обвързва ш пот ребителя , да го ошашав иш.
Това темпо е непосилно, нечовешко, няма как да се продължи така...
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Откакто те познавам, не си спирал да твориш и да се раз виваш и то в различни
поприща на професията си - актьорско майсторство, театрална музика,
кинорежисура,музика,а в същото време ни съветваш „забави, забави”. Какво
искаш да ни подскажеш, в този смисъл и за нашата напрегната и динамична
професия, в която също има и състезание?!
Не е в количеството работа, която човек е поел, а в умението да изпитваш наслада
от нея. Няма по-голямо удоволствие за мен от това, да видя някой, който обича
работата си. Който я върши с усмивка на лицето и без напрежение. Който работи
точно това, което е мечтал като млад. Скоростта е без значение, смисъл ът е важен и
отдаването на момента.

Интервюто беше взето от д-р Борислава Златева
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ – КОЛЕДЕН БАЛ

КОЛЕДЕН БАЛ НА СБЗ
16.12.2017
Ресторант Москва, Парк-хотел Москва
Уважаеми колеги, съмишленици и приятели,
Управителният съвет на СБЗ Ви кани най-учтиво да отпразнуваме заедно успешното завършване на
2017 г. Ще се радваме да бъдете част от нашето традиционно Коледно тържество.
С уважение,
Управителен съвет на СБЗ

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ НА БРОЯ

д-р Борислава Златева

д-р Анатолий Кънев
д-р Любка Йорданова
д-р Стоимен Узунов
д-р Владимир Ашиков
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